
                     Pravidla 22. ročníku znalostní soutěže 
               

                Stezka písmáků 2021
        

                                                 Stezka písmáků je soutěž pro ctitele Bible                          
                          pořádaná odborem duchovní výchovy Junáka a Klubem Pathfinder. 

                 Úkolem soutěžících je co nejlépe pochopit biblické oddíly,
        vztahující se k vybraným biblickým příběhům. 

Stezka písmáků je znalostní soutěž pro děti a mládež v kategoriích N, M a S, přitom se soutěží PO
INTERNETU jak  v  týmu,  rodinném  týmu  tak  i jako  jednotlivci  (buď  od  počátku  či  např.
v důsledku nemoci se změnou, odsouhlasenou organizátory). V 1. elektronickém kole se i členové
týmu registrují na webu jednotlivě, ale soutěží po společné poradě. Každý soutěžící může být však
členem pouze jednoho týmu. Jednotlivcům, postoupivším do druhého kola bude v místě konání
nabídnuto sloučení s jiným týmem  -  tuto možnost mohou, ale nemusí využít. V poslední kategorii
P pro dospělé nad 18 let soutěží vždy jen jednotlivci v obou základních typech.

Texty   j sou  vyb í rány  a   s tudovány   z   českého  ekumen ického  přek ladu  B ib le .

Zveřejňování 1. elektronického kola na www.stezkapismaku.cz 
Datum Kategorie N, M, SP

1.4. 2 témata

1.5. 2 témata

1.6. 2 témata

1.9. 2 témata

1.10. 2 témata

Kategorie      Soutěž je rozdělena do kategorií dle věku soutěžících k datu zahájení typu 1. kola. Věk
člena týmu může  být i nižší, než je udáno pro danou kategorii,  vyšší však nikoli. Každý jednotlivec
anebo tým může soutěžit  pouze v jedné  kategorii.  Soutěžící  mohou soutěžit   i   tzv.  „mimo pořadí“
v kategoriích podle svého věku anebo vyšších  (tj. ve speciálních kategoriích N/M/S/P-MP po dohodě
s organizátory) - jejich výsledky jsou vyhlášeny samostatně.

Úkoly            Soutěžní úkoly v soutěži se týkají biblických oddílů, určených přiměřeně věku. Vždy je 
jako správné uznáno jedno řešení daného tématu. Úkoly stanovují organizátoři, správné odpovědi 
vyhodnocuje v 1. kole buď internetový systém anebo organizátoři, v 2. kole hodnotí určená porota.

První kolo   
1. kolo probíhá  ONLINE tj. po internetu tam, kde mají soutěžící přístup k internetovému připojení.
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Kategorie: N M S P
Věk do 10 let včetně 11 – 14 let včetně 15 – 17 let včetně od 18 let výše

Maximální počet členů týmu 4 4 2 1

Četba knih, nebo pasáží Evangelia dle
tématu

Evangelia dle
tématu

Evangelia a
příběhy SZ dle
tématu

Evangelia a
příběhy SZ dle
tématu

Zadaná témata pravda, věrnost, pomoc, přátelství, zdvořilost, ochrana, poslušnost, radost, hospodárnost,
čistota

http://www.stezkapismaku.cz/


Elektronicky se soutěž zahajuje dne 1. dubna 2021.

Druhé kolo    
2. kolo proběhne pokud možno za osobní účasti písemně 17. listopadu 2021 v Praze a postupují do
něj  ti   soutěžící,   kteří  v prvním kole  odpovědí   správně  elektronicky  na  všechny  úkoly.  Podrobné
informace o 2. kole zašlou organizátoři koncem listopadu postupujícím soutěžícím. 

Pomůcky        Při samotné soutěži v obou kolech se po nastudování určených textů již nesmí používat
Bible, poznámky či další pomůcky ani přijímat rady či pomoc od kohokoli vyjma členů týmu – soutěžící
odpovídá/odpovídají podle své paměti. Dětem, které ještě neumí číst či psát, je však možné číst otázky
a vyplňovat odpovědi dle jejich vyjádření. Spolupráce více soutěžících týmů anebo jednotlivců navzájem
se nepřipouští.

SP+                   Starší mládeži  a dospělým  v rámci Stezky písmáků doporučujeme navíc účast v nad-
stavbové kategorii  Stezka písmáků plus.  Soutěž v této kategorii  probíhá korespondenčně a spočívá
v napsání eseje či exegeze (biblického  rozboru) na dané téma. Termín pro zaslání prací je do konce
října   2021.   Podrobnosti   jsou   na  webové   stránce:  http://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/1510-
duchovni , práce se zasílají Vladislavu Jechovi anebo Romanu Buchtelovi (kontakty viz níže). 

Ocenění          Všichni soutěžící v 1. kole získají odznak soutěže, ve 2. kole obdrží diplom a vyberou si
věcnou cenu.  Řešitelé 2. kola se ziskem z řešení  nad 70% včetně z každé věkové kategorie (mimo
řešitelů v kategorii MP) získají i odznak vítězů. Účastníci v kategorii SP+ obdrží speciální odznak této
kategorie.  

Přihlášení       Týmy či   jednotlivci  mohou do soutěže  (pro účely  využití u  organizátorů)  přihlásit  na
webové stránce www.stezkapismaku.cz již od 1. dubna (kdy elektronická soutěž zahajuje), tj. zapsat své
jméno a příjmení a také adresu soutěžících/ho.  

Dotazy         Dotazy ohledně přihlášení se posílají přednostně na adresu roman@pathfinder.cz, popř. je
lze volat na mobil: 739 345 690. 
Splněné úkoly – grafické výstupy, nebo texty ke zveřejnění na webových stránkách Stezky, nebo FB se
posílají na adresu vjech.kamzik@volny.cz e-mailem, kontakt mobilem je: 737 537 534. 

Informace o biblických textech pro soutěž: webová stránka: www.stezkapismaku.cz , 
anebo informace přímo u Romana Buchtela - mobil: 739 345 690, e-mail: roman@pathfinder.cz.

Přehled o celé historii soutěže viz web:  http://www.pathfinder.cz/akce/stezka-pismaku/ .

VYSVĚTLENÍ A DOPORUČENÍ:

Zadání budou na webu soutěže přibývat postupně počínaje datem 1. 4. 2021.
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	                                               Stezka písmáků je soutěž pro ctitele Bible                          
	                          pořádaná odborem duchovní výchovy Junáka a Klubem Pathfinder.
	                 Úkolem soutěžících je co nejlépe pochopit biblické oddíly,
	   vztahující se k vybraným biblickým příběhům.

